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Capitolul 1. Instalarea
Acest manual cu instruc iuni de instalare descrie modul de instalare a telecomenzii Smart ME 
Controller destinate utiliz rii cu sistemele de climatizare pentru cl diri Mitsubishi, unit ile interne 
pentru instala iile de climatizare CITY MULTI de tip expansiune (de tip �-A� i ulterioare). 
Citi i acest manual cu instruc iuni de instalare i Cartea de instruc iuni furnizate cu telecomanda înainte 
de a trece la instalare. Nerespectarea instruc iunilor poate avea ca rezultat deteriorarea 
echipamentului.
Pentru informa ii privind cablajul i instalarea sistemelor de climatizare, consulta i manualul cu 
instruc iuni de instalare a sistemelor de climatizare. 
Dup  instalare, înmâna i acest manual utilizatorilor.
Telecomanda Smart ME Controller este un tip de telecomand  ME numit  uneori, mai simplu, 
telecomand  ME.

� Citi i urm toarele m suri de siguran  înainte de instalare.
� Respecta i cu aten ie aceste m suri de precau ie, pentru a garanta siguran a.

� Dup  citirea acestui manual, transmite i-l utilizatorului final, pentru a-l p stra în vederea unor 
consult ri ulterioare.

� P stra i acest manual pentru consult ri ulterioare i consulta i-l dup  necesit i. Acest manual 
trebuie pus la dispozi ia celor care repar  sau modific  amplasamentul telecomenzii. Asigura i-v  c  
manualul este transmis viitorilor utilizatori.

1 M suri de siguran

 AVERTISMENT Indic  un pericol de deces sau de v t mare corporal .

 ATEN IE Indic  un pericol de v t m ri corporale sau pagube materiale grave.

Toate opera iile de natur  electric  trebuie efectuate de personal calificat.
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 AVERTISMENT

 ATEN IE

 AVERTISMENT

M suri generale de precau ie

M suri de precau ie pe durata instal rii

Nu instala i unitatea într-o loca ie în care uleiul, aburul, 
solven ii organici sau gazele corozive, precum acidul 
sulfuric, sunt prezente în cantit i mari sau în care se 
utilizeaz  frecvent solu ii acide/alcaline sau sprayuri. 
Aceste substan e pot compromite performan ele 
unit ii sau pot cauza corodarea anumitor componente 
ale acesteia, ceea ce poate avea ca rezultat 
electrocut ri, defec iuni, fum sau incendii.

Pentru a reduce riscul de scurtcircuit, de scurgeri de 
curent, electrocutare, defec iuni, fum sau incendiu, nu 
sp la i telecomanda cu ap  sau cu alte lichide.

Pentru a reduce pericolul de electrocutare, defec iuni, 
fum sau incendiu, nu opera i comutatoarele i nu 
atinge i alte componente electrice cu mâinile umede.

Pentru a reduce riscul de v t m ri corporale sau 
electrocutare, înainte de a pulveriza o substan  
chimic  împrejurul telecomenzii, opri i opera ia i 
acoperi i telecomanda.

Pentru a reduce pericolul de v t m ri corporale sau 
electrocutare, opri i operarea i deconecta i sursa de 
alimentare înainte de a cur a, între ine sau inspecta 
telecomanda.

Instala i în mod corespunz tor toate capacele 
necesare pentru a proteja telecomanda de umezeal  i 
praf. Acumularea de praf i de ap  poate cauza 
electrocut ri, fum sau incendii.

Pentru a reduce pericolul de v t m ri corporale, ine i 
copiii la distan  când instala i, inspecta i sau repara i 
telecomanda.

Pentru a diminua pericolul de incendiu sau explozie, nu 
amplasa i materiale inflamabile i nu utiliza i sprayuri 
inflamabile în apropierea telecomenzii.

Pentru a reduce pericolul de deteriorare a 
telecomenzii, nu pulveriza i direct insecticid sau alte 
sprayuri inflamabile pe telecomand .

Pentru a reduce pericolul de electrocutare sau 
func ionare defectuoas , nu atinge i panoul de control 
cu un obiect cu vârf sau ascu it.

Pentru a reduce pericolul de v t m ri corporale i de 
electrocut ri, evita i contactul cu muchiile ascu ite ale 
anumitor componente.

Pentru a evita v t m rile corporale produse de sticla 
spart , nu aplica i o for  excesiv  asupra 
componentelor de sticl .

Pentru a reduce riscul de v t mare, purta i echipament 
de protec ie când executa i lucr ri la telecomand .

Nu privi i direct în lumina ledurilor, deoarece v  poate 
afecta vederea.

Nu instala i telecomanda acolo unde exist  un pericol 
de scurgeri de gaze inflamabile. Dac  gazul inflamabil 
se acumuleaz  în jurul telecomenzii, aceasta se poate 
aprinde i cauza incendii sau explozii.

Dezafecta i în mod corespunz tor materialele de 
ambalare. Recipientele de plastic creeaz  pericol de 
sufocare pentru copii.

Lua i m suri de siguran  corespunz toare împotriva 
cutremurelor, pentru a preveni v t m rile corporale 
cauzate de telecomand .

Pentru a preveni v t m rile corporale, instala i 
telecomanda pe o suprafa  plat  suficient de 
rezistent  plan  a-i putea sus ine greutatea.
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 ATEN IE

 AVERTISMENT

 ATEN IE

 AVERTISMENT

 ATEN IE

M suri de precau ie la cablaj

M suri de precau ie la mutarea sau repararea telecomenzii

Pentru a reduce riscul de scurtcircuit, de scurgeri de 
curent, electrocutare, func ionare defectuoas , fum 
sau incendiu, nu instala i telecomanda într-o loca ie 
expus  la ap  sau într-un mediu în care se formeaz  
condens.

Telecomanda va fi instalat  de c tre personal calificat, 
conform instruc iunilor detaliate din Manualul cu 
instruc iuni de instalare.
O instalare necorespunz toare poate avea ca rezultat 
electrocut ri sau incendii.

La ata area capacului i a p r ii superioare a carcasei 
la partea inferioar  a carcasei, ap sa i-le pân  când 
acestea se fixeaz  cu un declic. Dac  nu sunt corect 
fixate, acestea pot c dea, cauzând v t m ri corporale, 
deteriorarea telecomenzii sau func ionare defectuoas .

Pentru a reduce pericolul de deteriorare a 
telecomenzii, de func ionare defectuoas , fum sau 
incendii, nu conecta i cablul de alimentare la blocul de 
conexiuni de semnal.

Asigura i cablurile în mod corespunz tor i l sa i o 
lungime adecvat  a cablurilor pentru a nu for a 
bornele. Cablurile incorect conectate se pot rupe, se 
pot supraînc lzi i pot cauza fum sau incendii.

Pentru a reduce pericolul de v t m ri corporale sau de 
electrocut ri, decupla i sursa de alimentare înainte de 
efectuarea opera iilor de natur  electric .

Toate opera iile de natur  electric  se vor executa de 
c tre un electrician calificat, în conformitate cu 
reglement rile i standardele locale, precum i cu 
instruc iunile detaliate în Manualul cu instruc iuni de 
instalare. Reducerea capacit ii la circuitul de 
alimentare sau o instalare incorect  poate avea ca 
rezultat defec iuni, electrocut ri, fum sau incendiu.

Pentru a reduce pericolul scurgerilor de curent, de 
supraînc lzire, fum sau incendiu, utiliza i cabluri cu 
parametri nominali corespunz tori, cu o capacitate 
adecvat  de transport al curentului.

Pentru a reduce pericolul de electrocutare, scurtcircuit 
sau func ionare defectuoas , ine i buc ile de cablu i 
a chiile man oanelor de cablu la distan  de blocul de 
conexiuni.

Pentru a reduce pericolul de scurtcircuit, scurgeri de 
curent, electrocutare sau defec iuni, nu permite i 
cablurilor s  intre în contact cu muchiile telecomenzii.

Pentru a reduce pericolul de electrocutare, func ionare 
defectuoas  sau incendiu, etan a i cu chit spa iul 
dintre cabluri i orificiile de acces la cablu.

Telecomanda trebuie reparat  sau mutat  numai de 
c tre personal calificat.
Nu demonta i i nu modifica i telecomanda. 
Instalarea sau repararea incorect  poate cauza 
v t m ri corporale, electrocut ri sau incendii.

Pentru a reduce pericolul de scurtcircuit, electrocutare, 
incendiu sau defec iune, nu atinge i placa de circuite 
cu instrumente sau cu mâinile i nu permite i 
acumularea de praf pe placa de circuite.
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CD-ROM-ul livrat cu telecomanda Smart ME Controller

CD-ROM-ul livrat cu telecomanda Smart ME Controller con ine Manualul cu instruc iuni de instalare i 
Cartea de instruc iuni.

Toate documentele sunt în format PDF.
Pentru vizualizarea documentelor este necesar un computer pe care s-a instalat  Adobe® Reader® sau 
Adobe® Acrobat®.

M suri de precau ie suplimentare

 AVERTISMENT
CD-ROM-ul poate fi redat numai pe o unitate CD sau DVD. Nu încerca i s  reda i 
acest CD-ROM pe un player CD audio, deoarece aceasta v  poate afecta auzul i/sau 
difuzoarele.

�Adobe® Reader®� i �Adobe® Acrobat®� sunt m rci comerciale înregistrate ale Adobe Systems Incorporated.

Pentru a evita deteriorarea telecomenzii, utiliza i 
instrumente adecvate pentru instalarea, inspectarea 
sau repararea acesteia.

Aceast  telecomand  este destinat  utiliz rii exclusive 
cu sistemul de administrare a cl dirilor de la Mitsubishi 
Electric. 
Utilizarea acestei telecomenzi cu alte sisteme sau în 
alte scopuri poate cauza o func ionare defectuoas .

Lua i m suri adecvate împotriva interferen ei 
zgomotului electric la instalarea sistemelor de 
climatizare în spitale sau în institu ii cu func ionalit i 
de comunicare radio. Invertoarele, echipamentele 
medicale de înalt  frecven  sau cele de comunica ii 
f r  fir, precum i generatoarele electrice, pot 
determina o func ionare defectuoas  a sistemului de 
climatizare. De asemenea, sistemul de aer condi ionat 
poate afecta în mod negativ operarea acestor tipuri de 
echipamente, prin crearea de zgomot electric.

Pentru a evita func ionarea defectuoas , nu aduna i la 
un loc cablurile de putere i cele de semnal i nu le 
amplasa i în aceea i conduct  metalic .

Pentru a preveni func ionarea defectuoas , nu 
elimina i pelicula de protec ie sau placa cu circuite din 
carcas .

Pentru a evita deteriorarea telecomenzii, nu strânge i 
excesiv uruburile. 

Utiliza i o urubelni  cu cap plat, cu o lam  de 4-5,5 mm 
(5/32-7/32 in). Utilizarea unei urubelni e cu o lam  mai 
îngust  sau mai lat  poate deteriora carcasa telecomenzii.

Pentru a preveni deteriorarea carcasei telecomenzii, 
nu for a i rotirea urubelni ei cu vârful introdus în fant .

Pentru a evita decolorarea, nu utiliza i benzen, diluant 
sau o lavet  chimic  pentru cur area telecomenzii. 
Pentru a cur a telecomanda, terge i-o cu o lavet  
moale, îmbibat  cu ap  cu detergent slab, îndep rta i 
detergentul cu o lavet  umed  i apoi elimina i apa cu 
o lavet  uscat . 

Pentru a evita deteriorarea telecomenzii, asigura i 
protec ia împotriva electricit ii statice.

Nu utiliza i borne f r  lipitur  pentru conectarea 
cablurilor la blocul de conexiuni.
Bornele f r  lipitur  pot intra în contact cu placa de 
circuite i pot cauza func ionarea defectuoas  sau 
deteriorarea capacului telecomenzii.

Pentru a evita deteriorarea telecomenzii, nu practica i 
orificii pe capacul acesteia.

Pentru a evita deformarea i func ionarea 
defectuoas , nu instala i telecomanda în lumin  solar  
direct  sau acolo unde temperatura ambiental  poate 
dep i 40ºC (104ºF), respectiv unde poate sc dea sub 
0ºC (32ºF).

Nu instala i telecomanda pe u a panoului de control. 
Vibra iile sau ocurile aplicate telecomenzii o pot 
deteriora sau pot determina c derea acesteia.

Fixa i cablurile cu cleme pentru a preveni aplicarea 
unei for e exagerate asupra blocului de conexiuni, care 
poate cauza ruperea cablurilor.

Pentru a preveni ruperea cablurilor i func ionarea 
defectuoas , nu suspenda i de cablu partea 
superioar  a carcasei telecomenzii.
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În ambalaj sunt incluse urm toarele componente.

(1) Piese furnizate în teren

(2) Instrumente necesare
� urubelni  cu cap plat (L ime: 4-5,5 mm (5/32-7/32 in))
� Cu it sau cle te
� Instrumente diverse

2 Denumirile ale componentelor i piese furnizate

*1 Capacul frontal este deja instalat pe partea superioar  
a carcasei la livrarea din fabric .

*2 Filet metric ISO
*3 Cablul telecomenzii nu este inclus.

3 Piese furnizate în teren/Instrumente necesare

Denumirile componentelor Buc. Note

Cutie de distribu ie dubl 1

Nu este necesar pentru instalarea direct  pe pereteConduct  sub ire de metal Dup  caz

Contrapiuli  i garnitur Dup  caz

Manta de cablu Dup  caz
Necesar  pentru direc ionarea cablului telecomenzii de-a 
lungul unui perete

Chit Dup  caz

urub cu diblu Dup  caz

Cablu telecomand
(cablu cu manta cu 2 fire de 0,3 
mm² (AWG22))

Dup  caz

În cazul în care cablul telecomenzii dep e te 10 m (32 ft), 
utiliza i un conductor electric care respect  specifica iile 
urm toare.

CVVS: 1,25 mm2 (AWG 16 standard) sau echivalent
CPEVS: ø1,2 mm (AWG 16 standard) sau echivalent

Denumirile componentelor Buc.

Telecomand  (capac frontal)  *1 1

Telecomand  (partea superioar  a carcasei)  
*1

1

Telecomand  (partea inferioar  a carcasei) 1

uruburi cu cap rotund în cruce M4x30  *2 4

urub pentru lemn 4,1×16   *2
(pentru instalare direct  pe perete)

4

Manual cu instruc iuni de instalare (acest 
manual) 

1

Manual de operare simpl 1

CD-ROM
(Manual cu instruc iuni de instalare, Carte de 
instruc iuni)

1

Partea 
inferioar  a 

carcasei

Capac frontal Partea 
superioar  a 

carcasei
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*1 Coeficientul consumului de energie al telecomenzii Smart ME Controller este �0,5�, iar cel al telecomenzii ME 
(PAR-F27MEA) este �0,25�.
Dac  num rul telecomenzilor Smart ME Controllers este mare i energia total  necesar  acestora dep e te 
capacitatea de furnizare a unit ii externe, va fi necesar un amplificator de transmisie (PAC-SF46EPA).

*1: �7� pentru modelele P200 i P250

(1) Cablajul de la telecomand
� Conecta i laTB5 (blocul de conexiuni pentru cablul de transmisie intern -extern ) la orice unitate 

intern  din acela i sistem M-NET.
� Blocul de conexiuni nu are polaritate. Conecta i la bornele M1 i M2.

(2) Func ionarea în grup (grupurile 01, 02, 03 i 04)
� Atribui i cea mai joas  adres  unit ii interne principale din grup.

Adresa telecomenzii trebuie setat  la un num r egal cu cel al adresei unit ii interne principale 
plus 100.

(3) La o unitate intern  sau la un grup de unit i interne se pot conecta maximum dou  telecomenzi 
(principal  i secundar ).

� Conecta i telecomenzile principal  i secundar  ca în descrierea (1) de mai sus.
� Nu uita i s  seta i adresele pentru telecomenzile principal  i secundar .

Adresa telecomenzii secundare trebuie setat  la un num r egal cu cel al adresei unit ii interne 
principale plus 150.

4 Schema sistemului

Unitate extern Amplificator de 
transmisie Unitate intern Smart ME Controller

 32 25 1 (*1) 0,5

 ATEN IE

- Telecomenzile nu se pot cabla împreun . La blocul de 
conexiuni al telecomenzii se poate conecta un singur 
cablu.

- Telecomenzile ME i MA nu se pot conecta în acela i 
grup.

Unitate extern

Smart ME 
Controller *1

Unitate intern Unitate intern

Smart ME 
Controller

Unitate intern Unitate intern

Smart ME 
Controller

Unitate intern

Smart ME 
Controller

Smart ME 
Controller

Unitate intern Unitate intern Unitate intern

Unitate extern

Telecomand  
centralizat

Unitate surs  
de alimentare

Unitate LOSSNAY
005

Advanced HVAC 
CONTROLLER (AHC)

Grup 01 Grup 02 Grup 03

Grup 04

Tele-
comand
principal

Tele-
comand
secundar
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Aceast  telecomand  este destinat  instal rii pe perete. Poate fi instalat  fie în cutia de distribu ie, fie 
direct pe perete. La efectuarea instal rii directe pe perete, cablurile pot fi introduse fie prin partea din 
spate, fie prin partea de sus a telecomenzii.

(1) Selectarea unei loca ii de instalare

Instala i telecomanda (cutia de distribu ie) în loca ia unde sunt îndeplinite urm toarele condi ii.
(a) O suprafa  plan
(b) O loca ie unde telecomanda poate m sura cu precizie temperatura camerei i umiditatea

Senzorii de monitorizare a temperaturii camerei sunt amplasa i pe unitatea intern  i pe 
telecomand . Când temperatura camerei este monitorizat  cu senzorul de la telecomand , 
telecomanda principal  monitorizeaz  temperatura camerei. Când utiliza i senzorul de la 
telecomand , urma i instruc iunile de mai jos.

� Pentru o monitorizare exact  a temperaturii camerei i umidit ii, instala i telecomanda la distan  
de lumina solar  direct , de surse de c ldur  i de orificiul de evacuare a aerului de alimentare de 
la instala ia de climatizare.

� Instala i telecomanda într-o loca ie care permite senzorului s  m soare temperatura 
reprezentativ  a camerei i umiditatea.

� Instala i telecomanda în loca ii unde nu trec cabluri pe lâng  senzorul de temperatur  al 
telecomenzii sau unde nu exist  obstacole care s  blocheze admisia aerului, altfel senzorul nu 
poate m sura cu precizie temperatura camerei i umiditatea.

� Dup  ce telecomanda a fost expus  la umiditate ridicat  (umiditate relativ  peste 80%) timp de 60 
de ore, valoarea de detectare a umidit ii va avea o abatere a umidit ii relative de 3%. 
Când umiditatea ambiant  scade sub umiditatea relativ  de 80%, abaterea se va anula treptat.

� Nu monta i telecomanda în locuri în care este expus  la concentra ii ridicate de substan e acide, 
alcaline sau compu i organici volatili. 

� Dac  este expus  îndelung la fum de igar , valoarea de detectare a umidit ii va avea o abatere.
(c) Instala i telecomanda în locuri în care gradul de ocupare i luminozitatea pot fi detectate în mod 

corespunz tor.
Telecomanda are un senzor de ocupare i un senzor de luminozitate. 
Fiecare senzor are o zon  de detec ie.

� Monta i telecomanda astfel încât zona de acoperire s  acopere corespunz tor zona din camer .
Distan a maxim  la care senzorul poate detecta gradul de ocupare este de aproximativ 10 m (32 
ft).

: Zon  de detec ie
* Senzorul de ocupare are o caracteristic  deosebit , este mai sensibil la deplas rile de-a lungul 

zonei indicate de  decât la deplas rile directe, spre senzor.

5 Mod de instalare

Senzorul de ocupare
Direc ie orizontal Direc ie vertical

Figura 1

Perete

Telecomanda

Figura 2

Perete

Telecomanda

Podea
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Senzorul de ocupare detecteaz  gradul de ocupare în func ie de diferen a de temperatur  între 
ocupant i mediul s u.
Mai precis, pentru a îmbun t i sensibilitatea senzorului la deplas rile ocupan ilor, senzorul de 
ocupare este conceput s  detecteze modific rile cantit ii de lumin  infraro ie emis  de un obiect 
în zona de detec ie, inclusiv corpurile umane.
Senzorul de ocupare nu va detecta gradul de ocupare dac  nu exist  mi care.
De asemenea, senzorul devine mai pu in sensibil la gradul de ocupare dac  diferen a de 
temperatur  dintre ocupant i mediul s u este mic .

� Alege i cu grij  locul de instalare pentru a evita detectarea fals .
Factori care contribuie la detectarea fals  de c tre senzorul de ocupare
� Lumina direct  a soarelui pe telecomand
� Aer de alimentare îndreptat direct c tre telecomand
� emineu în zona de detec ie
� Înc lzitoare portabile (de ex. radiator electric oscilant) în zona de detec ie
� Vibra ii excesive sau un impact puternic suferit de telecomand
� Bruiaj electric puternic
� Deplas rile animalelor de talie mic , cum ar fi câinii i pisicile

Precau ii la manevrare
� Nu zgâria i lentila.
� Nu acoperi i lentila cu band  adeziv  sau etichete.
� Cur a i lentila cu o lavet  moale.

Senzorul de luminozitate
Direc ie orizontal Direc ie vertical

Figura 3

Perete

Telecomanda

Figura 4

Perete

Telecomanda

Podea

Nu instala i telecomanda într-o loca ie unde 
diferen a dintre temperatura de la suprafa a 
telecomenzii i temperatura efectiv  a 
camerei este ridicat . 
Dac  diferen a de temperatur  este prea 
ridicat , este posibil ca temperatura camerei 
s  nu fie controlat  în mod adecvat. 

Pentru a evita deformarea i func ionarea 
defectuoas , nu instala i telecomanda în 
lumin  solar  direct , acolo unde 
temperatura ambiant  poate dep i 40ºC 
(104ºF), respectiv unde poate sc dea sub 
0ºC (32ºF) sau acolo unde umiditatea 
relativ  poate dep i 90% sau poate sc dea 
sub 20%.

Pentru a evita riscurile func ion rii 
defectuoase, nu instala i telecomanda în 
locuri în care poate intra în contact cu apa 
sau uleiul sau în medii cu condens sau 
corozive.

Nu monta i telecomanda direct pe obiecte 
conduc toare de electricitate, cum ar fi tabla 
nevopsit .

Pentru a utiliza func ia Asisten  pentru 
economie de energie într-un sistem cu 
ambele telecomenzi, principal  i 
secundar , activa i func ia numai pe 
telecomanda cu cea mai mare zon  de 
acoperire.

Important
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(2) Spa iul de instalare

L sa i un spa iu în jurul telecomenzii, a a cum se arat  în figura de mai jos, indiferent dac  
telecomanda este instalat  în cutia de distribu ie sau direct pe perete. Demontarea telecomenzii va fi 
dificil  în condi ii de spa iu insuficient.
De asemenea, l sa i un spa iu de operare în fa a telecomenzii.

(3) Lucr rile de instalare

Telecomanda poate fi instalat  fie în cutia de distribu ie, fie 
direct pe perete. Efectua i instalarea în mod corespunz tor, 
conform metodei.
1 Practica i un orificiu în perete.

 Instalarea utilizând o cutie de distribu ie
� Practica i un orificiu în perete i instala i cutia de 

distribu ie pe perete.
� Conecta i cutia de distribu ie pe tubul protector.

 Instalare direct  pe perete
� Practica i un orificiu în perete i trece i cablul prin 

acesta.
* Nu este necesar un orificiu de acces al cablului când 
trece i cablul telecomenzii pe lâng  perete.

2 Etan a i orificiul de acces al cablului cu chit.
 Instalarea utilizând o cutie de distribu ie
� Etan a i cu chit orificiul de acces al cablului la conexiunea dintre cutia de distribu ie i tubul 

conductei.

Senzorul de temperatur  i umiditate

unitate: mm (in)

Spa iul necesar în jurul telecomenzii

Manevra i cu aten ie placa de circuite pentru 
a nu o deteriora cu electricitate static . De i 
placa de circuite este acoperit  cu un strat 
izolator, o parte a acesteia este expus . 
Aten ie, nu atinge i cu degetele placa de 
circuite.

Important

Perete
Tub protector

Contrapiuli

Cutie de distribu ie
Etan a i 
intersti iul 
cu chit.

Cablu 
telecomand

Garnitur

Pentru a reduce pericolul de electrocutare, func ionare defectuoas  sau incendiu, etan a i cu 
chit spa iul dintre cabluri i orificiile de acces la cablu.



� 10 �

3 Preg ti i partea inferioar  a carcasei telecomenzii.
* Urma i procedura urm toare numai dac  efectua i instalarea direct 

pe perete i trece i cablul telecomenzi pe lâng  perete. 

� T ia i partea de perete sub ire a capacului (indicat  prin 
suprafa a mai închis  la culoare în figura din dreapta) cu un cu it 
sau un cle te. 

Not :
Asigura i-v  c  marginile orificiilor sunt fine, pentru a nu deteriora 
cablurile.

4  Instala i partea inferioar  a carcasei.
� Îndep rta i mantaua ca în figura din dreapta i trece i cablul 

telecomenzii prin spatele p r ii inferioare a carcasei. 
Instala i partea inferioar  a carcasei.

 Instalarea utilizând o cutie de distribu ie
� Asigura i cu uruburi cel pu in dou  col uri ale cutiei de distribu ie.

 Instalare direct  pe perete
� Asigura i cu uruburi cel pu in dou  col uri ale telecomenzii.
� Ave i grij  s  asigura i col urile din stânga-sus, respectiv dreapta-

jos ale telecomenzii (privite din fa ) pentru a preveni ridicarea 
acesteia.
(Utiliza i uruburi cu diblu etc.)

 Instalarea utilizând o cutie de distribu ie  Instalare direct  pe perete

Partea inferioar  a carcasei

Unitate: mm (in)

Manta

Cablu 
telecomand

Consulta i 2.

Cutie de distribu ie dubl

uruburi cu 
cap rotund 
în cruce

Izola i orificiul de 
acces al cablului 
cu chit.

uru-
buri de 
lemn

Cablu 
telecomand

Pentru a evita deteriorarea telecomenzii, nu 
strânge i excesiv uruburile.

Pentru a evita deteriorarea telecomenzii, nu 
practica i orificii pe capacul acesteia.

Important
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5 Monta i partea superioar  a carcasei pe 
partea inferioar  a acesteia.

În partea de sus a carcasei superioare se afl  
dou  proeminen e de montaj. 
Cupla i aceste proeminen e la partea 
inferioar  a carcasei i fixa i, cu un declic, 
partea superioar  a carcasei. Carcasa trebuie 
s  fie bine instalat  i nu trebuie s  fie 
ridicat ; verifica i aceasta.

* Telecomanda se livreaz  cu capacul frontal montat pe partea superioar  a carcasei. 
Scoate i capacul frontal de pe partea superioar  a carcasei înainte de a monta partea superioar  a 
carcasei pe perete.
Consulta i �1 Dezinstalarea capacului frontal� la pagina 13.

6 Conecta i cablul telecomenzii la blocul de conexiuni din partea superioar  a carcasei.
Conecta i cablul telecomenzii la blocul de conexiuni. 

Perete

A nu se ridica

Conecta i cablul la blocul de 
conexiuni i introduce i cablul 
în canal.

Pentru a reduce pericolul de electrocutare, 
scurtcircuit sau func ionare defectuoas , 
ine i buc ile de cablu i a chiile 
man oanelor de cablu la distan  de blocul 
de conexiuni. 
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* Urma i procedura urm toare numai dac  
efectua i instalarea direct pe perete i 
practica i un orificiu în perete. 

� Etan a i cu chit orificiul de trecere a 
cablului.

7 Seta i adresele M-NET.

* Setarea de fabric  pentru comutatoarele rotative este 01.
** Adresa M-NET se poate schimba indiferent dac  telecomanda este alimentat  sau nu.

Ecranul va trece la [Pornire].
Se vor terge informa iile de grup pentru unit ile interne i unit ile AHC, dar se vor re ine 
celelalte informa ii. 

Interval adrese Metod  de setare a adreselor

Telecomand  principal 101 - 150
Adres  egal  cu cea mai joas  adres  a grupului 
plus 100

Telecomand  secundar 151 - 200
Adres  egal  cu cea mai joas  adres  a grupului 
plus 150

Setare comutator rotativ Adres

01 - 99 101-199, cu ordinul sutelor setat automat la 1

00 200

Nu utiliza i borne f r  lipitur  pentru 
conectarea cablurilor la blocul de conexiuni.
Bornele f r  lipitur  pot intra în contact cu 
placa de circuite i pot cauza func ionarea 
defectuoas  sau deteriorarea capacului 
telecomenzii. 

Fixa i cablurile cu cleme pentru a preveni 
aplicarea unei for e exagerate asupra 
blocului de conexiuni, care poate cauza 
ruperea cablurilor.  

Important

Cablu 
telecomand

Etan a i intersti iul cu chit.

Comutatoare rotative

Zeci
(deasupra)

Unit i
(dedesubt)

(Ex.: adresa 108)

Pentru a seta adresa, roti i comutatorul 
rotativ cu o urubelni  de precizie cu vârf lat 
[(-), 2,0 mm (1/16 in) (W)]  cu un cuplu mai 
mic de 19,6 N pentru a evita deteriorarea 
comutatoarelor rotative.

Important
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8 Monta i capacul frontal pe partea superioar  a carcasei.
În partea de sus a capacului frontal se afl  dou  proeminen e de montaj. 
Cupla i aceste proeminen e la partea superioar  a carcasei i fixa i, cu un declic, capacul frontal. 
Carcasa trebuie s  fie bine instalat  i nu trebuie s  fie ridicat ; verifica i aceasta.

Instalare direct  pe perete (la trecerea 
cablului de-a lungul peretelui)
� Trece i cablul prin orificiul de acces din 

partea superioar  a telecomenzii.
� Etan a i cu chit partea superioar  a 

capacului.
� Utiliza i o manta de cablu.

Instalarea s-a încheiat.
La dezinstalare, urma i instruc iunile de mai jos.

� Dezinstalarea capacului frontal i a p r ii superioare a carcasei
1  Dezinstalarea capacului frontal

Introduce i o urubelni  cu vârful lat (cu 
l imea lamei de 5,5 mm (7/32 in) sau mai 
mic ) în cele dou  opritoare din partea 
inferioar  a telecomenzii, ca în figura din 
dreapta.
Împinge i u or vârful urubelni ei cu vârful lat 
în untru, în direc ia s ge ii din figur  pentru a 
scoate capacul frontal.

2  Dezinstalarea p r ii superioare a carcasei
Introduce i o urubelni  cu vârful lat (cu 
l imea lamei de 5,5 mm (7/32 in) sau mai 
mic ) în cele dou  opritoare din partea 
frontal  a telecomenzii, ca în figura din 
dreapta.
Împinge i vârful urubelni ei cu vârful lat 
în untru, în direc ia s ge ii din figur  pentru a 
scoate partea superioar  a carcasei.

A nu se ridica

Perete

La ata area capacului frontal i a p r ii 
superioare a carcasei, ap sa i-l pân  când 
acesta se fixeaz  cu un declic.
Dac  nu sunt corect fixate, acestea pot 
c dea, cauzând v t m ri corporale, 
deteriorarea telecomenzii sau func ionare 
defectuoas . 

Important

Chit

Împinge i 
u or vârful 
în untru.
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Se pot produce discrepan e între temperatura camerei m surat  la perete i 
temperatura real  a camerei.
Dac  sunt îndeplinite urm toarele condi ii, se recomand  utilizarea senzorului de temperatur  al 
unit ii interne.
� Distribu ia aerului în spa iu este insuficient .
� Exist  o discrepan  semnificativ  între temperatura peretelui i temperatura efectiv  a 

camerei.
� Partea din spate a peretelui este expus  direct la aerul din exterior.

 Consulta i manualul urm tor pentru setarea senzorului de temperatur : Manualul cu 
instruc iuni de instalare a unit ii interne pentru City Multi.
La momentul livr rii din fabric , interfa a de operare a capacului frontal este prev zut  
cu o folie de protec ie.
Elimina i folia de protec ie de pe interfa a de operare înainte de utilizare.

6 Important

Utiliza i o urubelni  cu cap plat, cu o lam  
de 4-5,5 mm (5/32-7/32 in). Utilizarea unei 
urubelni e cu o lam  mai îngust  sau mai 

lat  poate deteriora carcasa telecomenzii.

Pentru a preveni deteriorarea carcasei 
telecomenzii, nu for a i rotirea urubelni ei 
cu vârful introdus în fant .

Pentru a preveni deteriorarea pl cii de 
control, nu introduce i puternic urubelni a în 
fant .

Important

NOT : Când temperatura se modific  rapid, este posibil ca detec ia acesteia s  nu se 
realizeze cu acurate e.
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Capitolul 2. Setarea ini ial
Acest capitol con ine informa ii despre set rile care trebuie efectuate în momentul instal rii. Citi i cu 
aten ie instruc iunile i efectua i set rile corespunz toare. Consulta i Capitolul 1 �Instalarea� pentru 
modul de instalare a telecomenzii i consulta i manualele cu instruc iuni de instalare a sistemelor de 
climatizare pentru modul de conectare a cablului telecomenzii la sistemele de climatizare sau pentru 
modul de instalare a sistemelor de climatizare. Nu uita i s  preda i toate manualele utilizatorului final 
dup  terminarea instal rii.

(1) Set rile pornirii ini iale

Înainte de a porni telecomanda, asigura i-v  mai întâi c  telecomanda, unit ile interne i unit ile 
externe au fost instalate corespunz tor, conform instruc iunilor detaliate din manualele respective. 
Porni i telecomanda i unit ile.

� Acest manual este destinat primei porniri dup  expedierea unit ii din fabric . Dac  setarea a fost modificat  
chiar i o singur  dat , este posibil s  nu mai apar  fereastra sau ecranul de set ri explicat mai jos.

1 Set rile ini iale

(a) Apare ecranul Limb .

1 Atinge i butonul pentru a selecta limba dorit .
2 Atinge i butonul [Done].

(b) Apare ecranul Pornire. 
[Cazul 1] Configurare de baz  (inclusiv configurarea 

efectuat  la conectarea telecomenzii de 
sistem)

În scurt timp ecranul va trece automat la ecranul HOME.
Modifica i informa iile set rilor ini iale dup  caz. 
(Consulta i sec iunea 2 �Meniul Service.�)
*Acest ecran nu va ap rea dac  s-a terminat deja 
configurarea de baz .

[Cazul 2] Configurarea manual  de pe telecomand  
Atinge i butonul [Setup] pentru a accesa ecranul [Setup] 
(Configurare).

Dup  efectuarea set rilor pentru �Group setting� (Set ri de 
grup) i �Interlocked LOSSNAY� (Unit i LOSSNAY cupla-
te), atinge i [Back] pentru a porni sistemul i pentru a reveni 
la ecranul HOME. Ecranul [General equipment] (Echipa-
ment general) poate deveni accesibil dup  circa 7 minute. 
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(2) Ecranul Setup (Configurare)

(a) Group setting (Set ri de grup)
Utiliza i acest ecran pentru a înregistra unit ile interne i AHC care vor fi comandate din 
telecomand .

1Selecta i o unitate intern  sau o adres  AHC în câmpul 
[Address].
Se poate înregistra num rul unit ilor.

Unitate intern : Maximum 16 unit i
AHC: Maximum 1 unitate
* AHC se poate comanda de pe telecomand  numai dac  

unit ile interne sunt înregistrate în sistem. 
2Atinge i butonul [Set] pentru a înregistra adresa i [Del] 

pentru a terge adresa.
� tergerea/înregistrarea cu succes a adresei: 

Adresele înregistrate vor ap rea în partea stâng  a 
ecranului. 
Adresele terse nu vor ap rea pe ecran. 

� Eroare:
Va ap rea �Request denied.� (Solicitare refuzat .) 
sau �Is not to be connected� (Nu se conecteaz ).

(b) Interlocked LOSSNAY (Unit i LOSSNAY cuplate)
Utiliza i aceast  func ie pentru a cupla func ionarea unit ilor interne i a unit ilor LOSSNAY.

1Pentru a înregistra unit ile LOSSNAY
Selecta i adresa unit ii interne în sec iunea Add. 1. 
Selecta i adresa de cuplare LOSSNAY în sec iunea 
Add. 2. Ap sa i pe butonul [Set] pentru a salva 
setarea.

2Pentru a c uta o setare cuplat
Ap sa i pe butonul [Conf] pentru a afi a în coloana din 
stânga adresele unit ilor cuplate cu unitatea a c rei 
adres  s-a setat în sec iunea Add. 1.

3Pentru a terge set rile de cuplare
Dup  efectuarea pasului 2 de mai sus, selecta i 
adresa de ters în sec iunea Add. 2 i apoi ap sa i pe 
butonul [Del].

Când setarea sau tergerea se termin  cu succes, pe ecran va ap rea �Completed� 
(Terminat), sub câmpul [Function].
Dac  nu se reu e te setarea sau tergerea, pe ecran va ap rea �Request denied� (Solicitare 
refuzat ), sub câmpul [Function].
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Dup  finalizarea set rilor, atinge i butonul [Back] din ecranul [Setup] (Configurare). Va ap rea mesajul 
�Collecting the information from the air conditioner.� (Se adun  informa iile de la sistemul de 
climatizare.), iar ecranul va trece la ecranul HOME. Astfel se semnaleaz  terminarea procesului de 
configurare.
Accesa i meniul Service (Deservire) din ecranul HOME pentru a efectua set rile altor elemente, dup  
caz.

Pentru a accesa ecranul Menu (Service) sau unele set ri din ecranul Menu (User) este nevoie de o 
parol .

� Parola de Service ini ial  este �9999�. Parola de Utilizator ini ial  este �0000�. Schimba i parola, 
dac  este cazul, pentru a preveni accesul neautorizat.

� Asigura i-v  c  parola este disponibil  pentru între inere i pentru personalul necesar.
� Parola poate fi schimbat  cu orice num r format din patru cifre. În [Login page] (pagina 

Conectare), introduce i parola veche, atinge i butonul [Change] i introduce i parola nou . 
� Dac  a i uitat parola, conecta i-v  cu parola principal .

Parola principal  pentru service i utilizator: 1056 

(c) Search connection information (C utare informa ii conectare)
Utiliza i acest ecran pentru a specifica o unitate i pentru a c uta telecomenzile care sunt 
conectate la unitate. 

1Selecta i o adres  în câmpul [Address]. 

2Atinge i butonul [Conf] pentru a c uta unit ile cuplate.
Rezultatele vor ap rea în coloana din stânga. (Dac  
se g sesc mai multe unit i, adresele care nu încap în 
prima pagin  vor ap rea în paginile urm toare.)
� Eroare la c utare: 

Va ap rea �Request denied� (Solicitare refuzat ).

2 Meniul Service

[Ecranul HOME] [Ecranul Menu (User)] [Ecranul Menu (Service)]
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Elemente ale meniului Service

Element Detaliu Descriere Setare Implicit
(1) Setup 

(Confi-
gurare)

(a) Group 
setting 
(Set ri de 
grup)

Efectua i setarea de grup 
pentru unit ile interne i o 
unitate AHC

Consulta i sec iunea 1 
�Set rile ini iale� (2) 
�Ecranul Setup 
(Configurare)�.

�

(b) Interlocked 
LOSSNAY 
(Unit i 
LOSSNAY 
cuplate)

Introduce set rile de cuplare 
dintre unit ile interne i  
LOSSNAY

(c) Search 
connection 
information 
(C utare 
informa ii 
conectare)

Utiliza i pentru a c uta i afi a 
unit ile care sunt conectate la 
o anumit  unitate.

(d) Cool/Heat 
Display 
(Afi aj 
R cire/
Înc lzire)

Utiliza i pentru a afi a sau 
ascunde semnele modului de 
func ionare (Cool/Heat (R cire/
Înc lzire)) în ecranul HOME în 
timp ce unit ile func ioneaz  în 
modul Auto (Automat). 

Selecta i între Show/
Hide (Afi are/
Ascundere).

Auto: Show (Automat: 
Afi are)

(e) Temperature 
sensor offset 
(Compensar
e senzor de 
temperatur )

Utiliza i pentru a compensa 
valoarea senzorului de 
temperatur  încorporat. *1

Seta i valoarea de 
compensare.
(-5ºC~+5ºC)
(-10ºF~+10ºF)

Offset (Compensare): 
0,0ºC (0ºF)

(f) Humidity 
sensor offset 
(Compensar
e senzor de 
umiditate)

Utiliza i pentru a compensa 
valoarea senzorului de 
umiditate încorporat. 

Seta i valoarea de 
compensare.
(-10%~+10%)

Offset (Compensare): 0%

(g) Room name 
(Nume 
camer )

Utiliza i pentru a introduce 
numele camerelor (max. 16 
caractere). Numele introduse 
vor ap rea în ecranul HOME. 

Utiliza i o combina ie 
de majuscule, 
minuscule, caractere 
numerice i simboluri.

Necompletat

(h) Telephone 
number 
(Num r de 
telefon)

Utiliza i pentru a introduce num rul 
de telefon al personalului de 
între inere (max. 13 numere). 
Acest num r va fi afi at pe ecranul 
care apare la detectarea unei erori. 

Utiliza i caractere 
numerice i cratime.

Necompletat

(i) IC function 
setting 
(Setare 
func ionare 
IC)

Utiliza i pentru efectuarea 
set rilor de pe telecomand  
pentru unit ile interne.
* Consulta i manualul cu instruc iuni 

de instalare a unit i  interne 
pentru explica ii detaliate privind 
elementele de setare. 

Se va explica ulterior �
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*1 Aceast  setare nu se va aplica dac  este activat senzorul de temperatur  al unit ii interne.
*2 LED-ul indic  în culori starea de func ionare a sistemelor de climatizare. Consulta i �Indicator LED� 

în Cartea de instruc iuni.
*3 Toate informa iile set rilor vor reveni la valorile implicite.
*4 Numele de port AHC nu va ap rea dac  în grup nu s-a înregistrat nicio unitate AHC.

[Copierea de rezerv  a datelor în timpul c derilor de tensiune]
Toate datele elementelor, cu excep ia elementelor (1)-(k) Reset RC (Resetare RC) i (3) Test run 
(Prob  de func ionare), nu sunt volatile i se va efectua copia de rezerv  a acestora chiar i în 
timpul unei c deri de tensiune.
Datele elementelor (1)-(a), (b), (c), (i) i (2)-(a) vor fi copiate de rezerv  pe partea sistemului de 
climatizare.

(1) Setup 
(Confi-
gurare)

(j) LED color 
adjustment 
(Reglare 
culoare LED)

Regleaz  culoarea indicatorului 
LED. *2

Seteaz  raportul de 
culoare pentru R (Red 
(Ro u)), G (Green 
(Verde)), B (Blue 
(Albastru)).

Albastru: R, G, B=0, 0, 100
Albastru deschis:
 R, G, B=0, 40, 60
Mov: R, G, B=40, 0, 100
Ro u: R, G, B=100, 0, 0
Roz: R, G, B=80, 20, 40
Portocaliu:
 R, G, B=100, 40, 0
Galben: R, G, B=60, 80, 0
Verde: R, G, B=0, 100, 0
Verde deschis:
 R, G, B=40, 100, 0
Alb: R, G, B=80, 100, 40

(k) Reset RC 
(Resetare RC)

Utiliza i pentru a ini ializa 
memoria telecomenzii. *3

Atinge i butonul Reset 
(Resetare). 

�

(l) AHC port 
name (Nume 
port AHC) *4

Utiliza i pentru a particulariza 
numele de port AHC (max. 20 
caractere). 
Aceste nume se pot reseta la 
numele implicite. 

Butonul Set: Sare la 
ecranul de redenumire 
a portului AHC. 
Butonul Reset: 
Schimb  toate numele 
de porturi cu numele 
implicite. 

Necompletat

(2) Meniul 
Error 
(Eroare)

(a) Self check 
(Verificare 
individual )

Utiliza i pentru a verifica 
istoricul erorilor unit ii dorite i 
pentru a reseta istoricul erorilor.

Stabile te intele 
monitorului i afi eaz  
istoricul erorilor. 
Butonul Reset: terge 
istoricul erorilor. 

�

(3) Test run (Prob  de 
func ionare)

Utiliza i pentru a testa sistemele 
de climatizare. (Exceptând AHC)
Temperatura conductei de lichid 
a unit ii interne va ap rea în 
timpul probei de func ionare. 
Proba de func ionare se va 
termina automat în dou  ore. 

Proba de func ionare
Afi eaz  temperatura 
conductei de lichid a 
unit ii interne la 
adresa specificat .

�

Element Detaliu Descriere Setare Implicit
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(1) Meniul Setup (Configurare)

(a) Group setting (Set ri de grup)
Consulta i sec iunea 1 �Set rile ini iale� (2) �Ecranul Setup (Configurare)�. 

(b) LOSSNAY interlock (Unit i LOSSNAY cuplate)
Consulta i sec iunea 1 �Set rile ini iale� (2) �Ecranul Setup (Configurare)�. 

(c) Search connection information (C utare informa ii conectare)
Consulta i sec iunea 1 �Set rile ini iale� (2) �Ecranul Setup (Configurare)�. 

(d) Cool/Heat display (Afi aj R cire/Înc lzire)

(e) Temperature sensor offset (Compensare 
senzor de temperatur )

(f) Humidity sensor offset (Compensare senzor 
de umiditate)

* Temperatura din câmpul [Current room temp.] indic  
temperatura m surat  de senzorul de temperatur  
încorporat în telecomand .

** Dac  se modific  valoarea de compensare, va dura 
circa 1 minut pân  când modificarea se va reflecta 
pe afi ajul temperaturii în ecranul Home.

* Umiditatea din câmpul [Current humidity] indic  
umiditatea m surat  de senzorul de umiditate 
încorporat în telecomand .
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(g) Room name (Nume camer )

(h) Telephone number (Num r de telefon) (i) IC function settings (Set ri func ionare IC)

1Selecta i adresa unit ii interne în câmpul [M-NET 
address]. (Dac  se selecteaz  [Grp], se vor selecta 
toate unit ile interne comandate de pe telecomand .) 

2Selecta i num rul func iei dorite în câmpul [Function 
number].

3Atinge i butonul [Conf] pentru a confirma set rile 
curente. Unit ile interne vor ob ine set rile curente, 
iar rezultatele vor ap rea în câmpul [Function setting].

4Selecta i num rul* care corespunde func ie dorite 
pentru configurare în câmpul [Function setting].
* Consulta i manualele livrate împreun  cu unitatea 
intern .

5Atinge i butonul [Set] pentru a salva setarea pe 
unitatea intern . 
�Finalizare reu it :
Va ap rea �Completed� (Terminat). 

�Eroare:
Va ap rea �Request denied� (Solicitare refuzat ). 

(max. 16 caractere)

(max. 13 numere)
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(j) LED color adjustment (Reglare culoare LED)

R (Red (Ro u)), G (Green (Verde)), B (Blue (Albastru)): �+�···Mai închis, ���···Mai deschis
Reset (Resetare): Restabile te set rile implicite pentru afi ajul color.

(k) Reset RC (Resetare RC) (l) AHC port name (Nume port AHC)

(max. 20 caractere)
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(2) Meniul Error (Eroare)
(a) Self check (Verificare individual )
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(a) Citi i sec iunea referitoare la proba de func ionare din Manualul cu instruc iuni de instalare a 
unit ii interne înainte de a efectua proba de func ionare.

(b) În timpul probei de func ionare, unit ile interne vor fi for ate s  func ioneze în starea Thermo-ON.
Cu excep ia temperaturii setate, func iile de func ionare normal  sunt accesibile în timpul probei 
de func ionare.

(c) Selectând adresa altei unit i interne, se poate monitoriza temperatura conductei de lichid a 
unit ii selectate.

(d) Proba de func ionare se va termina automat în dou  ore.

* Când unitatea AHC este comandat  de la telecomand
Pentru a monitoriza starea de func ionare a unit ii AHC, atinge i butonul [<] în ecranul [Test run] 
(Prob  de func ionare) i accesa i ecranul [General equipment] (Echipament general).
Pentru a stabili setarea umidit ii pentru umidificator (dac  este unul conectat la AHC), atinge i 
butonul [>] în ecranul [Indoor unit setting] (Setare unitate intern ). 

(3) Test Run (Prob  de func ionare)

[Ecranul Test run] [Ecranul de setare a unit ii interne]
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*1 A nu se utiliza cu o surs  de alimentare obi nuit  de curent continuu.
*2 �Coeficientul consumului de energie� este un coeficient pentru calcularea consumului de energie 

relativ al dispozitivelor care sunt alimentate prin cablul de transmisie M-NET.
Consulta i sec iunea 4 �Schema sistemului� în Capitolul 1 din acest manual.

Specifica ii

Surs  de alimentare
17-32 V c.c. *1
(numai pentru conectare la M-
NET)

Prime te alimentare de la unit ile externe prin 
cablul de transmisie M-NET. Coeficientul 
consumului de energie*2 pentru Smart ME 
Controller este �0,5�.

Condi ii de 
func ionare

Temperatur

Interval temperatur  de 
func ionare 0ºC � +40ºC (+32ºF � +104ºF)

Interval temperatur  de 
depozitare -20ºC � +60ºC (-4ºF � +140ºF)

Umiditate Umiditate relativ  20%�90% (f r  condensare)

Greutate 0,3 kg (11/16 lbs)

Dimensiuni exterioare (L x Î x l)

140 x 120 (123) x 25 (28,8) mm
5-17/32 x 4-3/4 (4-27/32) x 1 (1-5/32) in

*  Cifrele din paranteze reprezint  dimensiunile cu proeminen e.

Not :
Acest echipament a fost testat i respect  cu limitele pentru dispozitivele digitale din clasa B, în conformitate cu 
Partea 15 din regulile Comisiei federale de comunica ii. Aceste limite sunt prev zute pentru a asigura o protec ie 
rezonabil  împotriva interferen elor d un toare dintr-o instala ie reziden ial . Acest echipament genereaz , 
utilizeaz  i poate radia energie pe frecven  radio i, dac  nu se instaleaz  i nu se utilizeaz  conform 
instruc iunilor, poate provoca interferen e d un toare comunica iilor radio.
Cu toate acestea, nu exist  garan ii c  interferen ele nu vor ap rea într-o anumit  instala ie.
Dac  acest echipament provoac  interferen e d un toare pentru recep ia radio sau TV, care se poate stabili prin 
oprirea i pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat s  încerce s  corecteze interferen a prin una dintre 
m surile urm toare:

- Reorienta i sau muta i antena de recep ie.
- M ri i distan a dintre echipament i receptor
- Conecta i echipamentul la o priz  dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consulta i distribuitorul sau un tehnician radio/TV pentru ajutor.









HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

Authorized representative in EU: MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

                                                         HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.

Asigura i-v  c  a i notat în acest manual num rul de  
telefon/adresa de contact înainte de a-l înmâna clientului.

Acest produs este conceput i destinat pentru a fi utilizat în  
medii reziden iale, comerciale i de industrie u oar .

Produsul în cauz  se bazeaz  pe urm toarele reglement ri ale Uniunii Europene:
� Directiva privind compatibilitatea electromagnetic  2004/108/EC
� Restric iile privind substan ele periculoase 2011/65/EU

WT06829X02


